
 ها ها و دهیاری شهرداری 89نصاب معامالت سال 

 98/20/8931مًرخ  82801)بخشىامٍ شمارٌ  8931دَیاری َای کشًر در سال  تعییه وصاب معامالت ديلت شُرداری َا ي

 (شُرداری َا ي دَیاری َای کشًر سازمان

 معايویه محترم َماَىگی امًر عمراوی استاوذاری َای کشًر

 با سالم ي احترام

وصاب معامالت ديلت  َیأت محترم يزیران در خصًص ابالغ 01/0/8931َـ مًرخ 15155/ت08312با عىایت بٍ مصًبٍ شمارٌ 

گًوٍ بُرٌ برداری ي ابالغ  برای َر 8931بٍ پیًست وصاب معامالت شُرداری َا ي دَیاری َای کشًر در سال  ،8931در سال 

 .بٍ شُرداری َا ي دَیاری َای تابعٍ ارسال می گردد

 مسعود نصرتی

 جانشین رییس و معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور
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 8989نصاب معامالت شهرداری ها در سال 

 "01/0/8931ـ مًرخ 15155َ/ت08312پیري مصًبٍ َیأت يزیران بٍ شمارٌ "

 ""َیأت محترم يزیران 03/82/39َـ مًرخ 12315/ت801258مستىذ بٍ مصًبٍ ""

 وصاب معامالت شُرداری َا

آییه وامٍ مالی  8آییه وامٍ مالی شُرداری تُران ي مادٌ  8ي مادٌ  03/82/39مًرخ  801258مستىذ بٍ بىذ الف مصًبٍ ""

 ""شُرداری َا

 

 وصاب ترک تشریفات

آییه وامٍ  4آییه وامٍ مالی شُرداری تُران ي مادٌ  99ي مادٌ  03/82/8939مًرخ  801258بٍ بىذ ب ي ج مصًبٍ  مستىذ""

 ""مالی شُرداری َا

 

 .تًسط يزیر کشًر بٍ استاوذاری َا تفًیض اختیار گردیذ 9/4/34مًرخ  40411طی وامٍ شمارٌ *

 ریال را بٍ رؤسای مىاطق شُرداری ي 1002202220222الت تا سقف تًاوذ معام شُرداری تُران ي شُرداری مرکس استان َا می

 .مذیران کل عامل سازمان َا تفًیض ومایذ

 وصاب مًرد اجارٌ ي استیجارٌ

 ""آییه وامٍ مالی شُرداری َا 85ي مادٌ  03/82/39مًرخ  801258بىذ ب مصًبٍ  4مستىذ بٍ ردیف ""

 سایر شُرداری َا شُرداری َای مراکس استان 

 ریال 05004220222تا مبلػ  ریال 90102220222تا مبلػ  معامالت جسئی کًچک

 ریال 0050402220222تا  05004220222 ریال 9001202220222تا  90102220222 معامالت متًسط

 ریال 0050402220222بیش از مبلػ  ریال 9001202220222بیش از مبلػ  (معامالت عمذٌ )بسرگ

 وصاب رفع اختالفات شُرداری با پیماوکاران

 ""آییه وامٍ مالی شُرداری َا 02ي مادٌ  03/82/39مًرخ  801258بىذ ب مصًبٍ  1مستىذ بٍ ردیف ""

 

 .تًسط يزیر کشًر بٍ استاوذاری َا تفًیض اختیار گردیذ 9/4/34مًرخ  40411طی وامٍ شمارٌ *



 8931وصاب معامالت دَیاری َا در سال 

 "01/0/8931َـ مًرخ 15155/ت08312پیري مصًبٍ َیأت يزیران بٍ شمارٌ "

 ""َیأت محترم يزیران 03/82/39َـ مًرخ 12315/ت801258مستىذ بٍ مصًبٍ ""

 وصاب معامالت دَیاری َا

 ""الی دَیاری َاآییه وامٍ م 8ي مادٌ  03/82/39مًرخ  801258مستىذ بٍ بىذ الف مصًبٍ  ""

 مبلػ وًع معامالت

 ریال 85402220222تا مبلػ  (معامالت جسئی )کًچک

 ریال 8054202220222تا مبلػ  85402220222 معامالت متًسط

 ریال 8054202220222بیش از مبلػ  (معامالت عمذٌ )بسرگ

 وصاب ترک تشریفات

 ""آییه وامٍ مالی دَیاری َا 2مستىذ بٍ مادٌ ""

 


